Werking op hoofdlijnen voor het gemeentelid:
A.
Voor het digitaal collecteren zijn er twee mogelijkheden om te betalen:
1. Via de betaalmodule op www.pkn-steenwijk.nl
rechtsboven vindt u de knop Betaalportaal
2. U kunt via de app Kerkgeld, downloaden van de App Store (Apple) of
Google play (Android)
De 1e keer zal gevraagd worden in te loggen of een account aan te maken. Veel gemeenteleden hebben al
een account, wij maken al jaren gebruik van deze app voor de actie Kerkbalans, Voor- en Najaarscollecte,
Solidariteitskas, etc. aanmaken (als gemeentelid nog geen toegang tot de webshop heeft).
B.
U kunt op 2 manieren een bijdrage doen.
1.
Dit kan via het aankopen van een tegoed of via en iDeal betaling.
U kunt een tegoed aankopen, dit kun je vergelijken met het kopen van collectemunten.
Via www.pkn-steenwijk.nl via de toets linksboven “Account” kunt u uw tegoed oproepen, er verschijnt een
rolmenu, kies voor de laatste optie
In de Android versie via de knop “Mijn account” rechtsonder.
Voor het aankopen van een tegoed moet u altijd ingelogd zijn.

2. Het gemeentelid geeft anoniem en kiest voor de betaalwijze iDeal. Ondanks dat de gift anoniem is kan wel
het emailadres worden ingevuld. U ontvangt dan een email als bevestiging van betaling

Het gemeentelid kan dus een Tegoed aankopen en bij de instellingen aangeven dat het saldo Tegoed op het
startscherm zichtbaar moet zijn. Het gemeentelid kan ook anoniem geven en betaald dan gelijk via een iDeal
betaling.
3. Tijdens de dienst kan het gemeentelid de app of de internetversie openen en de bijdrage doen voor de
verschillende doelen. Daarbij zal het systeem de bijdrage van de vorige keer tonen als het doel hetzelfde is
4. Als de bijdrage is gedaan, ontvangt het gemeentelid automatisch per mail een bevestiging.
Het kerkelijk bureau zorgt voor de juiste verdeling van de collecte tussen de Diaconie en Kerk. Aan u graag de
vraag of u bij opmerking de datum van de zondag wilt vermelden waar dit betrekking op heeft.
Meer info via kerkburo@pkn-steenwijk.nl

